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Procedury - Legenda
 

O ile Parlament nie zdecyduje inaczej, teksty rozpatrywane podczas obrad plenarnych zostaną poddane pod głosowanie w

następującej kolejności:
 

À = Terminy    ´ = Terminy, jeżeli wymagane    6 = Teksty dotychczas nieprzyjęte, ewentualnie terminy

1. Trzecie czytanie

- Zwykła procedura ustawodawcza («««III)
dla zatwierdzenia wspólnego projektu wymagana jest większość oddanych głosów

2. Zgoda

- Procedura zgody («««)
jeżeli traktaty wymagają większości ogólnej liczby posłów do Parlamentu dla przyjęcia lub odrzucenia decyzji w sprawie
udzielenia zgody

3. Drugie czytanie

- Zwykła procedura ustawodawcza («««II)
większość ogólnej liczby posłów do Parlamentu, aby odrzucić lub zmienić stanowisko Rady;
większość oddanych głosów, aby przyjąć stanowisko Rady

4. Regulamin Parlamentu Europejskiego

- Zmiany w Regulaminie
dla przyjęcia poprawek wymagana jest większość głosów członków Parlamentu
dla przyjęcia projektu decyzji wymagana jest większość oddanych głosów

5. Pierwsze czytanie

- Zwykła procedura ustawodawcza («««I)
dla uchwalenia lub wprowadzenia poprawek do  projektu legislacyjnego wymagana jest większość oddanych głosów
dla przyjęcia projektu rezolucji legislacyjnej wymagana jest większość oddanych głosów

6. Zgoda

- Procedura zgody («««)
jeżeli traktaty wymagają większości oddanych głosów dla przyjęcia lub odrzucenia decyzji w sprawie udzielenia zgody

7. Inne procedury

- Procedura konsultacji («)
dla zatwierdzenia lub wprowadzenia poprawek do projektu legislacyjnego wymagana jest większość oddanych głosów
dla przyjęcia projektu rezolucji legislacyjnej wymagana jest większość oddanych głosów

- Inne (oświadczenia, pytania ustne, sprawozdania sporządzane z własnej inicjatywy, uchylenie immunitetu)
dla przyjęcia projektu rezolucji lub decyzji wymagana jest większość oddanych głosów
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09:00 - 11:20 Debaty

11:30 - 13:30 GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania

47 • Debata z premierem Belgii Charles'em Michelem na temat przyszłości Europy

[2018/2621(RSP)]

7 ««« - Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między UE a Uzbekistanem (przystąpienie
Chorwacji)

Zalecenie: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii i państw członkowskich,
Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami
Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, w
celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

[09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)]

Komisja Spraw Zagranicznych

8 ««« - Umowa ramowa między UE a Koreą (przystąpienie Chorwacji)

Zalecenie: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw
członkowskich Protokołu do Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z
jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji
do Unii Europejskiej

[07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE)]

Komisja Spraw Zagranicznych

20 « - Poddanie nowej substancji psychoaktywnej ADB-CHMINACA środkom kontroli

Zalecenie: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania nowej substancji
psychoaktywnej N-(1-amino-3,3-dimetylo-1-oksobutan-2-ylo)-1-(cykloheksylmetylo)-1H-indazolo-3-
karboksamid (ADB-CHMINACA) środkom kontroli

[05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

17 « - Poddanie nowej substancji psychoaktywnej CUMYL-4CN-BINACA środkom kontroli

Sprawozdanie: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania nowej substancji
psychoaktywnej 1-(4-cyjanobutylo)-N-(2-fenylopropan-2-ylo)-1H-indazolo-3-karboksamid (CUMYL-4CN-
BINACA) środkom kontroli

[05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
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38 - Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2017/010
BE/Caterpillar

Sprawozdanie: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Belgię –
EGF/2017/010 BE/Caterpillar

[COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)]

Komisja Budżetowa

24 - Sprawozdanie roczne za rok 2016 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć
finansowych

Sprawozdanie: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

[2017/2216(INI)]

Komisja Kontroli Budżetowej

49 À - Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowany burak cukrowy H7-1

Projekty rezolucji

B8-0220/2018

[2018/2651(RSP)]

34 - Mianowanie członka komisji selekcyjnej ds. Prokuratury Europejskiej

B8-0219/2018

[2018/2032(INS)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

39 À - Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2016

Sprawozdanie: Marco Valli (A8-0139/2018)

[2017/2190(INI)]

Komisja Kontroli Budżetowej

50 À - Wybory prezydenckie w Wenezueli

Projekty rezolucji

B8-0225/2018

[2018/2695(RSP)]

10 À - Polityka spójności i cel tematyczny „promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów
przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych”

Sprawozdanie: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

[2017/2285(INI)]

Komisja Rozwoju Regionalnego

42 À - Ochrona migrujących dzieci

Projekty rezolucji

B8-0218/2018

[2018/2666(RSP)]

28 À - Zaprzestanie testowania kosmetyków na zwierzętach na całym świecie

Projekty rezolucji

B8-0217/2018

[2017/2922(RSP)]
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5 À - Obecna sytuacja i perspektywy na przyszłość dla unijnych sektorów hodowli owiec i kóz

Sprawozdanie: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

[2017/2117(INI)]

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

40 À - Pluralizm mediów i wolność mediów w Unii Europejskiej

Sprawozdanie: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

[2017/2209(INI)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
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